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Bestyrelsens beretning
2016 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Foreningen blev startet i december 2014, kun
en måned efter OW Bunker gik konkurs og efter en meget kraftig og forståelig reaktion på det
nynoterede selskabs forlis. På en ekstraordinær generalforsamling i august 2016 besluttede
foreningen at anlægge sag mod den tidligere hovedaktionær, kapitalfonden Altor, bestyrelsen og en
række ledende medarbejdere i OW Bunker. Sagen køres som gruppesøgsmål, og i december 2016
indleverede vores advokater stævningen med et samlet krav på i alt 321.050.299 kroner på vegne
2.400 tidligere aktionærer.
For at finansiere retssagen blev det på den ekstraordinære generalforsamling besluttet i første
omgang at opkræve et ekstra kontingent på 300 kroner for aktiebeholdninger op til 50.000 kroner,
500 kroner for aktiebeholdninger i intervallet 50-100.000 kroner og 0,5 procent af
aktiebeholdninger på en købsværdi på over 100.000 kroner.
Der er søgt fri proces, og vi har også indledt drøftelser med henblik på at få retshjælpsdækning til
gruppesøgsmålet og på den måde få tilskud til at finansiere retssagen. Om der bliver behov for flere
kontingentindbetalinger afhænger selvsagt af udfaldet af disse ansøgninger. Gruppesøgsmålet er i
øvrigt fortsat åbent, og forbliver det, indtil retten har fastlagt betingelserne for, at vi kan
gennemføre sagen som gruppesøgsmål. På nuværende tidspunkt har de fleste sagsøgte bekræftet at
have modtaget stævningen og anmodet om, at sagen skal henvises til Landsretten, hvor den skal
køre i første instans. Der går noget tid, inden der afgives decideret svarskrift i sagen. Vi forventer
også, at der vil komme en række formelle indsigelser omkring betingelserne for et gruppesøgsmål,
som forudsætter afklaring. Dette vil ske i første fase, og sandsynligvis være endeligt afklaret i første
halvdel af 2017.
28 institutionelle investorer indgav også i løbet af 2016 stævning mod i hovedtræk samme
personkreds. Denne sag er ikke helt parallel til vores, da de institutionelle investorer for det første
må anses for at være professionelle, og derfor have bedre mulighed for at vurdere et selskab som
OW Bunker end en almindelig privat investor, og for det andet fordi de havde deltaget i en række
drøftelser direkte med ledelsen forud for børsnotereingen, og dér må formodes at have fået
yderligere indsigt i virksomheden i forhold til det, der stod i prospektet. Får de institutionelle
investorer medhold, er der formentlig gode chancer for, at vi også får medhold i vores krav. Hvis de
ikke får medhold, er der fortsat mulighed for, at vi gør det, da foreningen repræsenterer en anden
personkreds med mere ”begrænset” indsigt på grund af det mere begrænsede informationsniveau.
Der føres også en sag omkring overtrædelse af de børsretlige regler om information til markedet.
Denne har ikke umiddelbart betydning for vores sag, men vi følger den tæt.
Herudover har konkursboet anlagt sag mod ledelsen og revisor. Ud fra omtalen i medierne lyder
stævningen på ca. 400.000.000 kroner. Sagen har ikke samme vinkel som den erstatningssag, vi har
anlagt, da den i højere grad fokuserer på aflæggelsen af regnskabet, herunder om dette har været
retvisende. Derudover handler den sag om, hvorvidt en før børsnoteringen foretaget udlodning af
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dividende har været forsvarlig. De midler, som måtte komme ud af denne sag, vil indgå i
konkursboet. Vores medlemmer vil derfor først opnå andel heri, hvis øvrige kreditorer er betalt. Det
er uvist på nuværende tidspunkt, om der vil komme midler derfra. Sagen bliver dog interessant for
os at følge, fordi OW Bunker ligger inde med en lang række interne oplysninger, som vi andre ikke
har adgang til.
Forventningerne til indeværende år
Vores advokater skal nu arbejde videre med sagen. Det er vores forventning, at der først skal ske
afklaring af alle de formelle spørgsmål, herunder godkendelse af sagen som gruppesøgsmål.
Herefter skal der afklares, hvordan processen skal køre videre frem. Derefter følger svarskrifter fra
alle parterne, som der så skal arbejdes med. Vi når ikke til en endelig afklaring af sagen i løbet af
2017. Det er desværre urealistisk.
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Foreningens bestyrelse
Formand
Morten Schwartz Nielsen,
Advokat
Næstformand
Henrik Andersen
Peter Riggelsen
Keld Askær Sørensen
Jan Øland
Viggo Nedergaard Jensen
Niels Mengel
Formand, Dansk Aktionærforening
Leonhardt Pihl
Direktør, Dansk Aktionærforening
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Regnskab 2016
Resultatopgørelse
Medlemskonting., tilmeldingsgebyr, donationer

Eksterne omkostninger
DRIFTSRESULTAT
Finansielle indtægter
ÅRETS RESULTAT

2016
1.481.389 kr.
-1.132.721 kr.
348.667 kr.
0 kr.
348.667 kr.

Balance - aktiver
Tilgodehavender
ANLÆGSAKTIVER

167.742 kr.
0 kr.

Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER

1.292.691 kr.
1.292.691 kr.

AKTIVER

1.460.433 kr.

Balance - passiver
Egenkapital primo
Årets resultat
EGENKAPITAL
Kortfristede gældsforpligtelser
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

1.110.566 kr.
348.667 kr.
1.459.233 kr.
1.200 kr.
1.200 kr.
1.460.433 kr.

Godkendt af intern revisor Poul Ø Andersen 7. februar 2017.
Godkendt af bestyrelsen 24. februar 2017.
Morten Schwartz Nielsen, Henrik Andersen, Peter Riggelsen, Keld Askær Sørensen, Jan Øland, Viggo
Nedergaard Jensen, Niels Mengel og Leonhardt Pihl.
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